Referat – bestyrelsesmøde Gauerslund IF – 15. maj 2017
Deltagere:
Lars Peter, Frank, Lillian, Carsten og Allan
Økonomi
Opdatering fra Lilian budget vs. Resultat – år til dato.
Årets resultat er påvirket negativt af, at Seniors indtægter for dette år kom ind i foregående regnskabsår.
Der er således kun tale om en forskydning mellem regnskabsperioderne. Ellers ingen kommentarer.
Der kommer en indtægt fra Golden League stævne på godt 30.000 som der ikke er budgetteret med.
Kunstgræsbane
Der er indkøbt mål til kunstgræsbanen, som Kunstgræs afholder udgiften til.
Kunstgræsbanen repareres i sommerferien for entreprenørens regning.
Sponsorater
Møde d. 22 maj med årgangssekretærerne med henblik på at få identificeret sponsorambassadører på alle
årgange, for at nå ud til forældre med tilknytning til klubben, som ikke nødvendigvis har forretningsadresse
i 7080.
Der er udarbejdet et oplæg på de sponsorpakker der an sælges.
Tøj Kontingent:
Det blev besluttet, at uanset hvornår på sæsonen man starter i klubben skal man have et sæt spillertøj, som
betales via kontingentet.
Det kommunikeres ud via Spørgsmål på hjemmesiden og på trænergruppen på Facebook.
Skole samarbejde:
Det er besluttet, at klubben gerne vil hjælpe en træneruddannelse i gang i forbindelse med skole
samarbejdet (Englystskolen). Klubben støtter projektet med kr. 11.000,-.
Kontingent fritagelse for oldboys/girls såfremt de er trænere i klubben:
Forslaget afvises. Alle skal betale kontingent.
Udebanesæt:
Forslag fra Lars. De enkelte årgange må gerne selv købe et udebanesæt, men der skal være Gauerslund logo
på og det skal være Nike. Får en årgang et udebanesæt skal der være til hele årgangen og ikke f.eks. kun til
1. holdet, 2. holdet eller lignende. Det må gerne være et sæt som deles mellem alle spillere på årgangen.
Udebanesæt skal bestilles hos Sportmaster i Vejle og være efter klubbens forskrifter for udebanesæt.
Tøjet skal forblive på årgangen når sæsonen afsluttes.
Sportsudvalg:

Der var et godt trænermøde 1 maj., hvor Den Røde Tråd blev udleveret og det blev slået fast at alle skal
have en børneattest for at kunne være træner på klubbens ungdomsårgange.
GIF møde for opfølgning på Strategi 2017
Dato kommer senere.
Status Frivillighedsfest:
42 tilmeldte. Lars Peter prikker til årgangssekretærerne.
Div.
Børne Attest: Det er der styr på. Hvis det fremover kniber med at få folk til at få tegnet børneattester, så
skal der eskaleres til Frank og Lars Peter.
Stævneleder: Stævneleder søges. Frank og Allan gør sig nogle tanker omkring det.
Fodboldskolen: Frank orienterede.
Sportsdag: Klubben må gerne forestå salg af øl, pølser og kage udenom Cafeen. Eventgruppen finder ud af
om der kan findes nogle frivillige til at forestå salget.

